
Na 08. sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru 06. 

studenog 2021. godine  donesene su:  

 

IZMJENE I DOPUNE  

PRAVILNIKA O PROVEDBI NATJECANJA U UDIČARENJU 

 

Članak 1. 

U članku 3. mijenjaju  se točke 5.,12.,24. i 48. i glase. 

 „5) „evidencija ulova“ je mjerenje veličine ribe i unos podataka u obrazac 

evidencije ulova i tablet, 

 12)  „mjesto za evidenciju ulova“ je prostor u sektoru na kojem se evidentira 

ulov, a odrede ga zajednički natjecatelj i pomoćni sudac. Na mjestu za evidenciju 

ulova nalazi se: vaga, mjerica, obrasci evidencije ulova za natjecatelje u sektoru, 

tablet i kanta. 

24) „Pomoćni sudac – evidentičar“ je osoba sa položenim ispitom za suca u 

udičarenju i  završenom obukom za rad u sustavu „ulovi-pusti“ koja provodi 

evidentiranje ulova na tabletu i  ručno. Raspoređuje se za dva ili više sektora i to 

ždrijebom.  

         48) „Verifikacija ulova“ je usporedna kontrola unesenih podataka u obrazac 

evidencije ulova i tablet. Tako pregledane (istoznačne) upise tajnica natjecanja koristi 

za izračun rezultata  natjecanja.“  

Dosadašnja točka 5. postaje 6.,  i tako redom do zadnje. 

Članak 2. 

U stavku 2. članka 4. iza riječi „objavljuju“ tekst se briše i glasi: „u roku od 15 

dana od završetka svih županijskih prvenstava konkretne kategorije.“ 

Članak 3. 

U stavku 1. članka 12. iza riječi „prvenstava“ tekst se briše i glasi: „u roku od 3 dana 

od održavanja navedenih natjecanja.“ 

Članak 4. 

U članku 14. brišu se stavci 1., 2. i 5. 

Dodaje se novi 1. stavak koji glasi: 

„Natjecatelj koji na službenom natjecanju koje traje više dana, zbog neopravdanih 



razloga ne nastupi na natjecanje jednog od dana ili o nenastupanju pravovremeno ne 

izvijesti rukovodstvo natjecanja diskvalificiran je za to natjecanje (za sve dane 

natjecanja). Opunomoćenik natjecanja mora pokrenuti stegovni postupak za 

natjecatelja radi počinjenja stegovnog prekršaja u roku od pet (5) dana od okončanja 

natjecanja.“ 

Postojeći stavci 4. i 5. postaju 2. i 3. 

Članak 5. 

Učlanku 19. stavak 4. mijenja se i glasi:              

„Ukoliko se ni na opisani način ne bi popunilo svih 48 mjesta, popunjavanje će se 

izvršiti sa natjecateljima temeljem ovogodišnjih rezultata, iz županija koje su u prošloj 

godini bile najbolje rangirane u konkretnoj kategoriji i disciplini i to redom od prve, 

druge i tako dalje. Iznimno za kategorije U-21, ukoliko se na gore opisan način ne 

popuni svih 48 natjecatelja, popunjavanje će se izvršiti sa natjecateljima koji su 

nastupili na ovogodišnjim županijskim natjecanjima i to temeljem omjera 

proporcionalnosti na osnovu broja natjecatelja u konkretnoj kategoriji i disciplini na 

županijskim natjecanjima u tekućoj godini. U slučaju da u više županija nastupi isti 

broj natjecatelja, daje se prednost onoj županiji koja daje manji broj natjecatelja na 

konkretnom natjecanju.“ 

Članak 6. 

U članku 22. riječi „člankom 50.“ brišu se. 

Članak 7. 

U članku 26. stavak 1. alinea 1. dodaje se rečenica: 

„Udice moraju imati unutarnji luk od najmanje 5mm (primjenjuje se od 2023.godine).“ 
 

Članak 8. 

U članku 29. dodaju se dvije zadnje alinee: 

„-  Odrediti dovoljan broj pomoćnih sudaca-evidentičara za natjecanja u disciplini sa 

obale. 

- Osigurati dovoljan broj vaga i mjerica za svako mjesto za evidenciju ulova za 

natjecanja u disciplini sa obale.“ 

Članak 9. 

U članku 30. dodaju se nove točke 2. i 3. 

2. odrediti mjesta za evidentiranje ulova u svakom pojedinom sektoru, 



3. osigurati dovoljan broj kanti za čuvanje ribe prije puštanja u more, 

Postojeće točke 2.,3.,4.,5. i  6. postaju 4.,5.,6.,7. i  8. 

Članak 10. 

U članku 31. iza riječi „Pravilnik o načelima i osnovnim elementima sustava 

natjecanja“ briše se točka i dodaje: 

„ a u disciplini sa obale i Protokol „ulovi i pusti“.“ 

Članak 11. 

U  članku 33. stvku 5. iza riječi „ propisane ovim Pravilnikom“ dodaje se: 

„i Protokolom „ulovi i pusti“. 

Članak 12. 

U članku 35. stavku 1. točki d) iza riječi „ pomoćni sudac“ briše se točka i dodaju 

riječi: 

„sudac –evidentičar“. 

Članak 13. 

U članka 37. Stavku 1. točki 2.  iza riječi „broj izvučen ždrijebom.“ dodaje se nova 

rečenica: 

„. Natjecatelje prve jakosne skupine nije potrebno svrstavati u grupe već im se grupe 

dodjeljuju redom kojim su se plasirali u tu jakosnu skupinu pri čemu je njihov 

natjecateljski broj ujedno i broj grupe kojoj pripadaju, odnosno za drugi dan lova 

plasman koji su ostvarili prvog dana lova.“ 

Stavak 6. briše se. 

 Mijenja se postojeći stavak 7. koji postaje stavak 6.  i glasi: 

„Kad se rasporede svi natjecatelji iz druge jakosne grupe, prelazi se na 

raspoređivanje natjecatelja iz slijedećih jakosnih  grupa, sve dok i posljednji 

natjecatelj iz najslabije jakosne grupe, uključujući smetala, ako ih ima, ne bude 

raspoređen u grupu za nastup.“ 

Dosadašnji  stavak 8. postaje 7. 

Članak 14. 

U članku 43. stavku 3. iza riječi „prisustvoje predaji ulova“ brišu se riječi: 

„na matičnom brodu ili“. 

 



Članak 15. 

U članu 46. stavku 2. iza riječi „ili sektora predaje“ brišu se riječi: 

„na matičnom brodu ili“. 

Članak 16. 

U članku 49. dodaje se zadnji članak koji glasi: 

„Zabranjeno je dodavanje mirisa ješki.“ 

Članak 17. 

U članku 58. stavku 1. iza riječi „sidrenja brodice“ dodaju se riječi: 

„sa pramca“ 

 Članak 18. 

U članku 59. stavku 1. iza riječi „mijenjanja“ dodaje se riječ: 

„ješke“ 

Članak 19. 

Iza članka 59. i  naslova „c) Natjecanja s obale“ dodaje se novi članka 59.a. koji glasi: 

„Sve kategorije natjecatelja u disciplini lova sa obale natječu se po načelu „ulovi i 

pusti“ uz primjenu Protokola za taj način natjecanja (Protokol „ulovi i pusti“), i to 

počevši od natjecateljske sezone u 2022. godini na natjecanjima u organizaciji 

Saveza ( međužupanijska, državna, Kup države i razigravanja), a od 2023. godine i 

na svim ostalim stupnjevima natjecanja.“  

Članak 20. 

U članku 62. stavku 1. iza riječi „i pomoćnih sudaca“ dodaje se: 

„i sudaca-evidentičara“. 

Članak 21. 

U  članku 64.  dodaju se novi  stavci 2. i 3. koji glase: 

„ Natjecatelji su dužni čim prije ulovljene primjerke staviti u kantu sa morem i 

osloboditi ih udice. Nije dozvoljeno čupati udicu ili otvarati ribu radi vađenja udice  

već se  najlon sa udicom mora odrezati. Oštećeni primjerci riba neće se vagati. 

Očigledno nedorasli primjerci moraju se odmah vratiti u more. 

 „Natjecatelji su dužni redovito mjenjati more u kanti.“ 

U dosadašnjem  stavku 2. koji postaje 4. iza riječi „odložiti na tlo“ stavlja se točka, a 



brišu se riječi: 

„zabranjeno je dodavanje mirisa“. 

Dosadašnji stavak 3. postaje 5. 

Članak 22. 

Članak  66. mijenja se i glasi: 

„Za svaki sektor u ribolovu s obale određuje se pomoćni sudac, a na natjecanjima 

koje organizira Savez poželjni je da pomoćni sudac bude osoba s položenim ispitom 

za suca u sportskom ribolovu. Sudac evidentičar određuju se za jedan ili više 

sektora. 

Pomoćni sudac tijekom natjecanja, bilo ono jednodnevno ili višednevno, ostaje u 

istom sektoru. Zadužen je i za donošenje ribe do mjesta za vaganje, provjeru njene 

dužine i stavljanje na vagu te objavljivanje izmjerene težine, stavljanje ribe u kantu za 

puštanje, vraćanje u more izmjerene žive ribe, stavljanje u vrećicu uginule ribe i 

vraćanje prazne kante natjecatelju kojem pripada. 

       Ovlašten je upozoriti natjecatelja na obavezu zbrinjavanja ribe i njenog žurnog 

stavljanja u kantu, mijenjanja mora u kanti, puštanja u more očito nedoraslog 

primjerka , kao i na sve radnje propisane Protokolom „ulovi i pusti“.“  

Članak 23. 

Iza naziva poglavlje „VI. Bodovanje i utvrđivanje poretka na natjecanju“ , 

dodaje se podnaslov: 

„ a) U disciplini sa brodice“ 

 

Članak 24. 

U članku 67. stavku 3. alinei 4. iza riječi „ cijeli primjerci“ dodaje se rječ: 

„ješka“, 

 a iza riječi „u važeći ulov“ dodaju se riječi: 

„i ne važu se“. 

Članak 25. 

Iza riječi „Članak 69“ dodaje se naslov: 

„KADA SE VAGANJE VRŠI NAKON ZAVRŠETKA LOVA“ 

 

Članak 26. 



Iza članka 79. dodaje se podnaslov: 

„b) U disciplini sa obale“ 

Članak 27. 

Iza podnaslova „b) U disciplini sa obale“ dodaje se novi članak 79.a koji glasi: 

„Vrijeme i mjesto utvrđivanja duljine i težine ulova vrši  se neposredno u zoni lova 

odmah po ulovu. Duljinu i težinu svakog ulovljenog primjerka utvrđuje pomoćni sudac 

i sudac evidentičar nadležan za tu radnju u konkretnom sektoru. Utvrđivanju duljine i 

težine svakog pojedinog primjerka može prisustvovati natjecatelj čiji je ulov i 

ovlaštenici klubova.  

Radnja utvrđivanja dužine i težine  ulova vrši se prema Protokolu „ulovi pusti“. 

„Radnje na mjestu za evidenciju ulova ovlašteni su poduzimati samo pomoćni sudac i 

sudac – evidentičar a na način kako to propisuje članak 11. Protokola „ulovi i pusti“. 

 „Verifikacija ulova vrši se nakon završetka natjecanja i ona podrazumijeva kontrolu 

unesenih podataka u obrazac i u evidenciju na tabletu. Nakon verifikacije ulova, 

podaci se unašaju u računalo i primjenom aplikacije izračunaju se i objavljuju 

razultati. 

Odredbe glave VI Pravilnika ( čl. 67., 72., 73., 74., 75., 76., 78. i 79.) primjenjuju se 

prilikom primjene sustava „ulovi i pusti“.“ 

Članak 28. 

U članku 79. stavku 1. iza riječi „vaganje“ dodaje se: 

„(verifikacija ulova)“ 

Članak 29. 

U članku 91. dodaje se zadnja točka koja glasi: 

„29. Obrazac za evidenciju ulova po protokolu „ulovi i pusti“. 

Članak 30. 

Ove Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi natjecanja u udičarenju, stupaju na 

snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 01. siječnja 2022. godine, osim odredbi 

za koje je predviđena primjena 2023. godina. 

                                                                                                Predsjednik HSSRM: 

Đuro Marinović, dr.med. 


